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Direktoratet skriver i sin Høring at det er i snitt 80% B fiskere som har deltatt i leppefiske, det
hevdet vi i vår brev at ikke er representativt for Skagerak, vi har nå etter mye om og men
endelig fått ut noen tall fra Skagerak Fisk SL, de viser som følger;
2017 tall.
Blad B fiskere 143
Blad A fiskere 53
Fritidsfiskere 37
I Skagerak sonen utgjør Blad A fiskere og Fritidsfiskere hele 38,63%, tilnærmet dobbelt av
landsgjennomsnittet
Skagerakfisk sin representant hevdet i møtet som ble avholdt Onsdag 15.11.17 i Kristiansand
at det var 194 merkeregistrerte fartøy og 26 fritidsfartøy, dette stemmer ikke med de tallene
Skagerakfisk selv sendte ut tre dager senere.
Så må vi jo virkelig spørre oss om det er 37 fritidsfiskere i 26 fartøy her i Skagerak om vi skal
bruke Skagerak Fisk sine egne opplysninger, eller er det sånn at noen leverer på «sønn og
datter» for å få ut 50 000 skattefrie kroner, vi kjenner til 1 fritidsfisker i kristiansand
kommune.
Direktoratet kjenner jo selv til problematikken fra torskefiske i Nord der barn/unge i 1213års alderen «lander» mellom 990-999kg på en og samme dag.

Tabell 4.3.1 i Høringen viser at det 87 fritidsfartøy på landsbasis, i Skagerak har vi 37
fritidsfiskere og 26 fritidsfartøy if Skagerakfisk, da er det 30% i bare Skagerak iht fartøyene.
Vi mener at disse tallene også forteller mye om fisketrykket i Skagerak på bekostning av blad
B fiskere som lever av fiskeri hele året.
Skagerak sonen er som kjent den første plassen det blir innstramminger i fiskeri, det på
bekostning av blad B fiskere.
Vi skrev i vår uttalelse 10% til rekruteringsfiske, da mener vi rekruteringsfiske og ikke en
kjapp måte til å unndra 50 000 for beskatning, her må det virkelig strammes inn i form av
individuelle søknader med dokumentasjon.
Dersom alle fritidsfiskerne i Skagerak, totalt 37stk antas å ha levert for 50 000 derav en
snittpris på fisken er 10,- så utgjør det 1 850 000 og 185 000 fisk, det i ett område man
mener fisketrykket er for høyt, vi mener dette overhode ikke har noe med rekruteringsfiske
å gjøre.
Dersom man tenker nytt når det gjelder restriksjoner i Skagerak, så ville det vært fult mulig å
stenge for fritidsfiskere samt innføre krav om at man må ha minimum 100 000 i øvrig fiskeri
for å delta, dersom man gjør det legger man seg på samme linje som ved fiske av
kongekrabbe i Finnmark, da vil på lik linje her i Skagerak få bort de som «skummer» fløten
noen uker på sommeren, samt sikre oss yrkesfiskere på blad B som leverer ferskvarer til
markedet hele året, på tross av svært dårlig inntjening i vinterhalvåret.
Vi mener at Skageraksonen avviker så stort i driftsgrunnlag og muligheter for blad B fiskere i
forhold til resten av landet, noe som tydelig fremgår av vår undersøkelse og erfaringer, at det
må utarbeides egen statistikk, nå og i fremtiden for å kunne ta en forsvarlig avgjørelse som
ivaretar blad B fiskerne.
Det er mange blad B fiskere som har kontaktet meg de siste dagene fra hele
Skagerakskysten, de deler de samme bekymringene og mener at kravet på 100 000 i øvrig
fiske må komme som et krav.

Kopi;
Fiskeridirektoratet ved postmottak
Fiskeridepartementet ved postmottak
Norges Fiskarlag

På vegne av blad B fiskere som ikke er blitt hørt på Skagerakkysten
Hilsen
Frank E L Salvesen

